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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Uzņemšanas noteikumi Daugavpils Universitātē (turpmāk – DU) izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu, 

Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību 

uzņemšanai studiju programmās” un DU Satversmi. 

1.2. Tiesības studēt DU ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota 

nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, un ja tās ieguvušas 

augstāko izglītību valsts akreditētās izglītības iestādēs. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās 

uzturēšanās atļauja, tiesības studēt DU nosaka Augstskolu likuma 83.pants un DU Uzņemšanas noteikumi pilna 

laika studijām ārvalstniekiem. 

1.3. DU organizē: 

1.3.1. pilna laika studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet virs paredzētā valsts pasūtījuma – par līdzekļiem, 

kurus iemaksā paši pretendenti vai citas juridiskas vai fiziskas personas, 

1.3.2. nepilna laika studijas par pašu pretendentu vai citas juridiskas vai fiziskas personas līdzekļiem, 

1.4. Tiesības studēt DU ir vienādas (arī pretendēt uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām): 

1.4.1. Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, 

1.4.2. Eiropas Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem vai Šveices Konfederācijas 

pilsoņiem un Eiropas Kopienas patstāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja. 

1.5. Uzņemšanas procesu papildus regulē un pirms tā uzsākšanas ar DU Senāta lēmumu tiek apstiprinātas šādas 

Noteikumu sastāvdaļas: 

1.5.1. studiju iespējas doktorantūrā, 

1.5.2. uzņemšanas kārtība akadēmiskajam gadam, 

1.5.3. reģistrācijas maksa, 

1.5.4. studiju maksa programmās,  

1.5.5. studiju vietu skaits uzņemšanai. 

 

2. PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM 
2.1. Pieteikties studijām var: 

2.1.1. personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo 

iepriekšējo izglītību, 

2.1.2. pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopiju 

un studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālus. 

2.2. Uzņemšanas komisijas sekretariāts (LV – 5400, Daugavpilī, Vienības ielā 13, 111.auditorijā, tālr. 65421198) 

dokumentus pieņem saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta 6. daļu. 

2.3. Piesakoties studijām DU, Uzņemšanas komisijai reflektants: 

2.3.1. uzrāda dokumentu par maģistra grāda iegūšanu ar pielikumu un iesniedz tā kopiju, 
2.3.2. iesniedz dzīves un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) ar konferenču referātu un publikāciju 

sarakstu, 

2.3.3. iesniedz referātu, atbilstoši studiju programmas uzņemšanas prasībām, 

2.3.4. iesniedz 2 fotogrāfijas (izmērs 3x4 cm), 
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2.3.5. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)), 

2.3.6. uzrāda kvīti par reflektanta reģistrācijas maksu DU kontā, 

2.3.7. ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad uzrāda dokumentu, kas apliecina to maiņu, 

piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas dokumentu, un iesniedz tā kopiju, 

2.3.8. saņem izdruku no DU informatīvās sistēmas (turpmāk DUIS), pārliecinās par reģistrēto datu pareizību 

un apliecina to ar savu parakstu, 

2.3.9. ja reflektanta izvēlētajā studiju programmā ir paredzēti iestājpārbaudījumi, tad iepazīstas ar 

iestājpārbaudījumu grafiku. 

2.4. Ja persona, kura vēlas reģistrēties studijām DU, ieguvusi iepriekšējo izglītību ārvalstīs, tai ir jāveic izglītību 

apliecinošu dokumentu ekspertīze Latvijā Akadēmiskās informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV – 1050, 

Latvijā, tālrunis 67225155, fakss 67221006, interneta adrese: http://www.aic.lv). Izdevumus par ārvalstīs iegūtā 

izglītības dokumenta ekspertīzi sedz izglītības dokumenta īpašnieks. 

 

3. IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 

3.1. Reflektantiem uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem pase vai personas apliecība (eID). 

3.2. Iestājpārbaudījuma rezultātus vērtē pēc 10 ballu sistēmas. 

3.3. Ja reflektanti iestājpārbaudījumos ir ieguvuši vienādus vērtējumus, iestājpārbaudījumu / konkursa komisija 

papildu sēdē, izvērtējot zinātniskos sasniegumus, piešķir par to papildu punktus. 

3.4. Ar iestājpārbaudījuma rezultātiem var iepazīties nākamajā darba dienā pēc iestājpārbaudījuma DU 

Uzņemšanas komisijas informācijas zālē (Daugavpilī, Vienības ielā 13, 111.auditorijā, tālr. 65421198).  

 

4. KONKURSA REZULTĀTI 
4.1. Pilna un nepilna laika studijām doktorantūrā uzņemšana notiek konkursa kārtībā saskaņā ar DU uzņemšanas 

prasībām. 

4.2. Reflektanti piedalās konkursā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem programmās.  

4.3. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem katrā studiju programmā, reflektantam 

norādot, vai viņš ir izturējis konkursu par budžeta vai maksas finansējumu un kļuvis par pretendentu vai arī nav 

izturējis konkursu. 

4.4. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties nākamajā darba dienā pēc Uzņemšanas komisijas sēdes DU 

Uzņemšanas komisijas sekretariātā (Daugavpilī, Vienības ielā 13, 111.auditorijā, tālr. 65421198), kā arī DUIS. 

4.5. Pretendents var pieprasīt, lai DU lēmums par atteikšanos imatrikulēt tiktu noformēts rakstiski. 

4.6. Pretendents var apstrīdēt Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem atbilstoši DU izstrādātajai 

Kārtībai, kādā persona var apstrīdēt un pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus Daugavpils 

Universitātē. 
 

5. LĪGUMU PAR STUDIJĀM SLĒGŠANA 
5.1. Pretendentam jānofotografējas, lai izgatavotu oficiālo Swedbank ISIC (International Student Identity card) 

apliecību, un jānoslēdz līgums par studijām DU saskaņā ar grafiku.  

5.2. Pretendents zaudē tiesības uz iegūto budžeta vai maksas studiju vietu, kura tam pienāktos pēc konkursa 

rezultātiem, ja viņš DU norādītajā laikā nenoslēdz līgumu par studijām. Šajā gadījumā DU ir tiesības uzaicināt slēgt 

līgumu nākamos pretendentus konkursā uzrādīto rezultātu secībā.  

5.3. Noslēdzot Līgumu par studijām DU par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju 

maksu DU norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši Līguma par studijām pielikumā norādītajam grafikam. 

5.4. Doktorantiem  ir  garantēta  studiju  kredīta saņemšana. Pilna laika studējošiem ir tiesības saņemt stipendiju un 

kredītam pielīdzināto stipendiju atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem. 
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